
 

Apstiprināts ar iepirkuma komisijas  

2021.gada 31.augusta 3.sēdes protokolu 

 

VAS „Latvijas dzelzceļš”  

sarunu procedūras ar publikāciju 

“ Jumtu remonts Augstrozes ielā 1B, Rīgā”  

(turpmāk – sarunu procedūra) 

 

Skaidrojums Nr.2 

 

NPK Jautājums Atbilde 

1. Atbilstoši nolikuma 4.7.punktam, darbos 

izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem 

atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem. Nolikuma 

1.8.18.punktā ir uzskaitīti dokumenti, kas jāiesniedz, 

lai apliecinātu nolikuma 4.7.punktā izvirzīto prasību:  

- -ražotāja izsniegta ekspluatācijas īpašības deklarācijas 

kopija par darbu izpildē izmantojamajiem materiāliem 

un to atbilstību Specifikācijai; 

- -ražotāja izsniegtas darbu izpildē izmantojamo 

materiālu drošības datu lapu kopijas par ķīmisko vielu 

vai materiālu sastāvu; 

- -ražotāja izsniegtas tehnisko datu lapu kopijas, kas 

ietver materiālu īpašību aprakstu, tā izmantošanas 

iespējas. 

Ņemot vērā to, ka ne par visiem Specifikācijā 

norādītajām materiāliem tiek izsniegti visi iepriekš 

uzskaitītie dokumenti, lūdzam apstiprināt, ka par 

Specifikācijā norādītajiem materiāliem ir 

iesniedzami: ražotāja izsniegta ekspluatācijas īpašības 

deklarācijas kopija par darbu izpildē izmantojamajiem 

materiāliem un to atbilstību Specifikācijai, vai 

ražotāja izsniegtas darbu izpildē izmantojamo 

materiālu drošības datu lapu kopijas par ķīmisko vielu 

vai materiālu sastāvu, vai ražotāja izsniegtas tehnisko 

datu lapu kopijas, kas ietver materiālu īpašību 

aprakstu, tā izmantošanas iespējas. 

Papildus lūdzam skaidrot, par kuriem specifikācijā 

norādītajiem materiāliem ir jāiesniedz iepriekš 

minētie dokumenti, uzskaitot konkrētas tāmes 

pozīcijas.  

Pretendents vēlas norādīt, ka atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām visiem darbos izmantojamiem materiāliem 

ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības 

noteikumiem un neatbilstošus materiālus objektā 

nemaz nav iespējams piegādāt. Lūdzam Pasūtītāju 

ņemt vērā, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

prasot iesniegt iepriekš minētos dokumentus par 

visiem Specifikācijā norādītajiem materiāliem, tiek 

radīts nevajadzīgs birokrātisks slogs, jo atbilstoši 

Kā to nosaka nolikuma 

prasības (nolikuma 4.7., 

1.8.18.p.), darbos 

izmantojamiem materiāliem ir 

jābūt sertificētiem atbilstoši 

Eiropas Savienības 

noteikumiem. Lai pretendents 

apliecinātu piedāvājuma 

atbilstību izvirzītajām 

prasībām, tostarp, iesniedzama 

 -ražotāja izsniegta 

ekspluatācijas īpašības 

deklarācijas kopija par darbu 

izpildē izmantojamajiem 

materiāliem un to atbilstību 

Specifikācijai; 

-ražotāja izsniegtas darbu 

izpildē izmantojamo materiālu 

drošības datu lapu kopijas par 

ķīmisko vielu vai materiālu 

sastāvu; 

-ražotāja izsniegtas tehnisko 

datu lapu kopijas, kas ietver 

materiālu īpašību aprakstu, tā 

izmantošanas iespējas. 

 

Skaidrojam, ka 

dokumentācijai jābūt 

iesniegtai par visiem 

pamatmateriāliem: akmens 

vate jumtam, PVС membrāna 

jumtam, grunts, java, betons, 

ruberoīds, jumtu skārda 

izstrādājumi, teknes, notekas, 

ventilācijas deflektori, 

antiseptizētās koka brusas. 

 



  

normatīvo aktu prasībām, par visiem materiāliem, 

dokumenti, kas apliecina to atbilstību, tiek iesniegti 

būvniecības laikā, veicot to piegādi objektā. 

 

2. Jautājums par nolikuma 4.2 punktu: “pretendenta 

komercdarbība darbu izpildei ir atzīta par drošu darbu 

veikšanai saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības 

prasībām un pretendentam izsniegta un ir spēkā esoša 

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības 

apliecība; 

(atbilstoši veicamajam darbu apjomam prasība 

attiecināma gan uz pretendentu, gan  apakšuzņēmēju, 

ja tāds tiek piesaistīts)” 

Vai gadījumā, ja pretendentam līdz šim brīdim nav 

izsniegta minētā apliecība, iespējams sniegt 

apliecinājumu, ka gadījumā, ja Līguma slēgšanas 

tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, Pretendents 

veiks visas darbības Valsts dzelzceļa tehniskās 

inspekcijas drošības apliecības iegūšanai. 

 

Kā liecina prakse, Valsts 

dzelzceļa tehniskās inspekcijas 

drošības apliecības saņemšana 

prasa aptuveni 6 mēnešus. 

Izvērtējot konkrēto situāciju 

un ievērojot  noteiktos darbu 

izpildes termiņus, iepirkuma 

komisija nesaskata iespēju 

atzīt par pietiekamu un 

izsmeļošu kvalifikācijas 

pierādījumu sarunu procedūras 

nolikuma 4.2. punkta izpildei - 

pretendenta apliecinājumu ar 

apņemšanos līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā 

veikt nepieciešamās darbības 

drošības apliecības iegūšanai.  

 
 


